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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ  PARLAMENTO  NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų r. Jiezno gimnazijos Mokinių parlamentas (toliau Mokinių parlamentas) - aukščiausia 

mokinių savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių interesams gimnazijoje. 

2. Mokinių parlamentas savo veiklą grindžia šiais nuostatais, Jiezno gimnazijos nuostatais, 

Gimnazijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.  

3. Mokinių parlamento veiklą reglamentuoja nuostatai, kuriems pritaria Gimnazijos taryba ir 

tvirtina Gimnazijos direktorius. 

4. Mokinių parlamentas veikia savo narių iniciatyva, bendradarbiauja su kitomis gimnazijos 

savivaldos institucijomis, gimnazijos administracija. 

 

II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS MOKINIŲ PARLAMENTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Mokinių parlemento tikslai: 

5.1.  atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus; 

5.2.  ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę; 

5.3.  vienyti mokinius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio 

bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą; 

5.4. skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą; 

5.5. skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybingumą, dalyvavimą gimnazijos 

bendruomenės veikloje. 

6. Mokinių parlamento uždaviniai: 

      6.1. skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti lankomumą; 

      6.2. stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą bei geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų; 

      6.3. ugdyti gimnazijoje toleranciją, draugiškumą, kultūringą elgesį, dorovę, saviraišką, pilietiškumą, 

skatinti mokinius prisidėti prie gimnazijos kūrimo, jos gražinimo, tradicijų palaikymo; 

      6.4. planuoti ir organizuoti mokinių neformaliojo ugdymo veiklą bei laisvalaikį; 

      6.5. dalyvauti įvairiose veiklos srityse ir atstovauti mokinių interesus; 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

7. Mokinių parlamentą sudaro 8 ir gimnazijos I–IV klasių atstovai, neturintys drausminių nuobaudų 

ir nepatenkinamų pusmečių įvertinimų. Bendras Mokinių parlamento narių skaičius nėra fiksuotas. 

8. Mokinių parlamento darbe gali dalyvauti 8 bei gimnazijos I-IV klasių mokiniai, deleguoti klasių 

arba savanoriai, atitinkantys šių nuostatų 7 punktą.  

9. Mokinių parlamentui vadovauja Gimnazijos mokinių prezidentas, kurio funkcijos yra: 

9.1. reprezentuoti gimnaziją įvairiose oficialiose institucijose; 

9.2. atstovauti gimnazijos mokiniams renginiuose, savivaldos institucijose bei už gimnazijos ribų; 

9.3. dalyvauti svarstant mokinių ugdymo ir laisvalaikio organizavimo klausimus gimnazijoje; 

9.4. palaikyti ryšius su gimnazijos administracija  ir kitomis gimnazijoje veikiančiomis 

institucijomis; 

9.5. pirmininkauti mokinių parlamento susirinkimams ir posėdžiams; 

9.6. teikti siūlymus ir padėti parlamento organizacinėje veikloje; 



9.7. pasirašyti mokinių parlamento posėdžių protokolus; 

9.8. atsako už mokinių parlamento dokumentacijos tvarkymą ir saugojimą. 

 

10. Prezidento pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu (balsų dauguma) pirmajame 

parlamento posėdyje 2 metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius neribojamas 

11. Prezidento pavaduotojas  prezidentui nesant, atlieka tas pačias funkcijas kaip ir Gimnazijos 

mokinių prezidentas. 

12. Mokinių parlamento nutarimai priimami mokinių parlamento posėdžiuose dalyvaujančiųjų balsų 

dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Gimnazijos mokinių prezidento balsas. Parlamento 

posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė parlamento narių. 

13. Mokinių parlamento posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo mokinių prezidentas ir posėdį 

protokoluojantis sekretorius. 

14. Parlamento posėdžiai arba susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per 1 mėnesį Į 

parlamento posėdžius gali būti kviečiami Gimnazijos administracija, tarybos nariai, kiti bendruomenės 

atstovai.  

15. Parlamento nario teisės: 

15.1. dalyvauti diskusijose visais svarstomais klausimais ir balsuoti parlamento susirinkimuose bei 

posėdžiuose;  

15.2. dalyvauti parlamento veikloje bei gauti visą informaciją apie ją ir teikti pasiūlymus dėl 

mokinių parlamento veiklos;  

15.3. pareikšti nepasitikėjimą parlamento valdymo ir kontrolės klausimais; 

15.4. gauti iš mokyklos administracijos informaciją, reikalingą mokinių savivaldos darbui; 

15.5. rinkti ir būti išrinktam prezidentu, prezidento pavaduotoju, sekretoriumi; 

15.6. laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę dėl svarbios priežasties; 

15.7. kitos teisės, kurios neprieštarauja gimnazijos mokinių parlamento veiklai. 

16. Parlamento narių pareigos:  

16.1. laikytis mokinių parlamento nuostatų ir vykdyti visus mokinių parlamento priimtus nutarimus; 

16.2. lankyti mokinių parlamento posėdžius bei susirinkimus; 

16.3. teikti pasiūlymus dėl mokinių parlamento veiklos; 

16.4. planuoti savo veiklą, analizuoti, koreguoti bei numatyti tolimesnius tikslus;  

16.5. aktyviai dalyvauti gimnazijos veikloje; 

16.6. už savo veiklą 1 kartą per mokslo metus atsiskaityti mokinių bendruomenei; 

16.7. tausoti mokinių parlamentui priskirtą turtą; 

17. Mokinių parlamento narystės netenkama:  

17.1. raštu pranešus Gimnazijos mokinių prezidentui apie parlamento narystės atsisakymą arba 

nebesimokant gimnazijoje; 

17.2. jeigu 2/3 parlamento narių  pareiškia nepasitikėjimą nariu; 

17.3. jeigu narys nesilaiko parlamento nuostatų arba per 6 mėnesius be pateisinamos priežasties 

praleidžia daugiau nei pusę susirinkimų; 

17.4. klasei atšaukus (balsų dauguma) savo atstovą parlamente. 

18. Gimnazijos mokinių prezidento įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai, atsistatydinus ar 

atšaukus jį iš pareigų. Prezidentą iš pareigų gali atšaukti parlamento nariai, jeigu už tai balsuoja daugiau 

nei pusė narių. 

 

IV SKYRIUS 

GIMNAZIJOS MOKINIŲ PREZIDENTO RINKIMAI 

 

19. Jiezno gimnazijos mokinių prezidentą renka 5-8 ir gimnazijos I-IV kl. mokiniai 2 metams. 

Einantis prezidento pareigas asmuo, gali kandidatuoti ir antrą kadenciją. 

20. Kandidatu į Prezidentus gali tapti gimnazijos I-III klasių mokinys, neturintis drausminių 

nuobaudų ir nepatenkinamų pusmečių įvertinimų. 

21. Rinkimų organizavimas: 

21.1. Gimnazijos direktorius sudaro Rinkimų komisiją, tvirtindamas ją įsakymu, ir skiria komisijos 

pirmininką. Rinkimų komisija sudaroma iš 5 Gimnazijos bendruomenės narių. Komisijos nariais 

negali būti kandidatų auklėtojai ir jų tėvai. 



21.2. Mokinys, norintis dalyvauti prezidento rinkimuose, prašymą, registruotą administracijoje, 

įteikia rinkimų komisijos pirmininkui. Kandidatui išduodamas rinkėjų parašų rinkimo lapas. 

21.3. Registruojamas kandidatas, kuris surenka ne mažiau 20 proc. balsavimo teisę turinčių mokinių 

parašų. Registruotiems kandidatams suteikiamas 14 kalendorinių dienų agitacinis laikotarpis. 

Agitacinės kampanijos pabaigoje kandidatai į prezidentus pristato savo rinkimines programas 

Gimnazijos bendruomenei (vieši prisistatymai, debatai  ir t.t.). 

21.4. Prezidento rinkimai vyksta slaptu balsavimu. Už rinkimų patalpą slaptam balsavimui atsakinga 

Rinkimų komisija. Rinkimai vykdomi pagal rinkimų komisijos patvirtintą grafiką, kuris 

pakabinamas rinkimų dieną prie įėjimo į balsavimo patalpą. Balsuojantiesiems parengiami 

antspauduoti balsavimo biuleteniai, kurie išduodami balsavimo dieną pasirašytinai.  

21.5. Rinkimai laikomi įvykusiais, jei balsavo du trečdaliai rinkimų teisę turinčių mokinių. Išrinktu 

laikomas tas kandidatas, kuris surinko balsavusiųjų 50 proc. + 1 rinkėjo balsas. 

21.6. Jeigu nė vienas kandidatas per rinkimus nesurenka balsų daugumos, skelbiamas antrasis turas, 

kurio datą patvirtina Rinkimų komisija (ne anksčiau kaip po 2 kalendorinių dienų). Antrajame ture 

dalyvauja 2 daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Antrą turą laimi tas kandidatas, kuris surenka 

daugiausiai rinkėjų balsų. Antras turas laikomas įvykusiu, nepaisant balsavusiųjų rinkėjų skaičiaus.  

21.7. Gimnazijos mokinių prezidento inauguracijos datą nustato Rinkimų komisija, bet ne vėliau 

kaip po 7 kalendorinių dienų įvykus rinkimams. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ PARLAMENTO FUNKCIJOS 

 

22. Mokinių Parlamento funkcijos:  

22.1. Atstovauja mokinių interesams gimnazijos savivaldoje: deleguoja 4 Parlamento narius į 

Gimnazijos tarybą, vienas iš jų – Gimnazijos mokinių prezidentas. 

22.2. Svarsto gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, programų projektus 

ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo ir įgyvendinimo.  

22.3. Svarsto ir derina su gimnazijos administracija mokinių renginių planus, popamokinę veiklą, 

laisvalaikį ir jį organizuoja. 

22.4. Priima sprendimus dėl mokinių susirinkimų, konferencijų bei diskusijų organizavimo. Rengia 

projektus ir akcijas, skatinančias jaunimo iniciatyvą, atsakomybę, kūrybiškumą.  

22.5. Padeda gimnazijos administracijai spręsti mokiniams aktualias problemas. Tiria gimnazistų 

interesus ir poreikius.  

22.6. Informuoja gimnazijos mokinius, administraciją bei kitas institucijas apie parlamente 

svarstomus klausimus, priimtus sprendimus, vykdomą veiklą.  

22.7. Atstovauja gimnazijai už jos ribų. Bendrauja ir bendradarbiauja su kitų mokyklų savivaldos 

institucijomis. 

22.8. Puoselėja gimnazijos tradicijas. 

22.9. Suderinus su gimnazijos administracija, naudojasi mokyklos video-audio technika, patalpomis 

ir kt. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Teisę siūlyti keisti ir/ar papildyti Mokinių parlamento nuostatus turi visi parlamento nariai, 

gimnazijos administracija bei Gimnazijos taryba.  

24. Mokinių parlamento nuostatai keičiami apsvarsčius juos ir pritarus daugiau kaip pusei 

dalyvaujančių parlamento narių (balsų dauguma) bei pritarus Gimnazijos tarybai. 

25. Nauja Jiezno gimnazijos Mokinių parlamento nuostatų redakcija tvirtinama Gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

____________________________ 

                                                                                             Pritarta 2021-11-11 

                                                                                             Protokolu Nr. 6 

                                                                                             Parlamento prezidentas Erikas Kandrotas 

                                                                                             Parlamento sekretorė Deimantė Paulauskaitė 


